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Eleição é Farsa
Poder Judiciário, Prisão e Encarceramento em Massa
Da Resistência à esperança: A revolução Social no Curdistão
Notas Libertárias

Eleição é Farsa
Os patrões, banqueiros e
latifundiários não estão
do nosso lado. Não à
conciliação de classes!

As mudanças que queremos
não virão das urnas
Se a democracia representativa
pudesse de fato mudar a vida do povo,
ela seria proibida. A experiência de luta
dos de baixo (pessoas trabalhadoras,
desempregadas, sem terra, sem teto, pobres
no geral) demonstra que as vias
institucionais são insuﬁcientes para
promover as transformações que
necessitamos. Por isso, ao invés de discutir
as candidaturas da democracia burguesa,
propomos o exercício da Democracia Direta e
a construção do Poder Popular.
As eleições não visam o protagonismo
da classe oprimida, tampouco uma
transformação profunda na sociedade,
já que não promovema organização do povo
e sua participação efetiva nos processos de
decisão. É um sistema que busca permitir e
legalizar privilégios, além de conservar o
monopólio econômico e político dos ricos. Os
candidatos eleitos, mesmo que haja
diferenças entre eles,acabam não
representando os interesses da população,
mas sim da classe dominante. Ou seja, é um
sistema que visa manter a ordem
e s t a b e l e c i d a e s u a s e s t r u t u ra s d e
dominação, criando a falsa sensação de
que podemos decidir. No entanto, antes
mesmo de ir às urnas, o resultado das
eleições já foi decidido.

Não podemos deixar nossas revoltas
adormecerem! Acreditamos na necessidade
de mudanças profundas na sociedade.
Portanto, para enfrentar a direita, as
oligarquias e o imperialismo, temos que
romper com a ilusão da conciliação de
classes, propagandeada pelo PT e partidos
coligados. As medidas tomadas durante seus
governos não ameaçaram em nada a
estrutura capitalista e não levaram o
povo à emancipação – como jamais
poderiam fazer.

Para impedir que nossa situação piore ainda
mais, temos apenas um caminho: a luta.
Independente de quem esteja ocupando as
cadeiras do governo, a exploração, a
desigualdade, o desemprego, a
criminalização dos movimentos sociais, a
repressão, a destruição do meio ambiente,
continuam. As eleições passam e os
problemas só aumentam.

Os governos do PT, pelo contrário,
dividiram e burocratizaram o
movimento sindical aparelhando o seu
programa partidário à CUT e sindicatos
ﬁliados; realizaram concessões e
privatizações como as das usinas e
distribuidoras de energia; ordenaram a
ocupação da Favela da Maré pelas
forças militares; deram carta branca para
a perseguição de militantes e movimentos
populares através da Lei Antiterrorismo.
Ademais, não houve avanço considerável no
âmbito da reforma agrária, Terras Indígenas
e Quilombolas por conta de acordos ﬁrmados
com a base parlamentar ruralista. Os

massacres ocorridos no campo, contra o
povo negro e povos indígenas
continuaram.
É verdade que com seus programas de
assistência e aumento de acesso ao mercado de
consumo foi possível, para muitas pessoas
oprimidas, obterem mudanças nas condições de
vida. Por outro lado, os serviços públicos foram
precarizados. O povo pôde comprar mais,
no entanto suas condições de vida em
termos de direitos sociais como saúde,
transporte público, educação,
continuaram muito ruins.

Fazer política além do
voto!
O sistema representativo priva as pessoas de
decidirem o rumo da sociedade por elas
mesmas, pois o poder é posto na mão de um
político. Este candidato, uma vez que é
eleito, tem que dançar conforme a música
escolhida pelos grandes poderes
econômicos, políticos e ideológicos do

país e mundo.
Nós anarquistas entendemos que enquanto
existir Estado e capitalismo haverá uma
sociedade baseada na dominação de grande
parte da população em nome da concentração
de poder (político e econômico) nas mãos de
poucos. A revolução social que almejamos é
uma transformação profunda nas estruturas
sociais, derrubando este sistema econômico e
político a partir da formação e exercício de
outros modos de organização social sem
dominação. A neutralidade do Estado é
uma farsa! Sua estrutura é destinada a
manter o povo sempre oprimido.
Nosso poder está na organização
popular! Enquanto uns votam com os de
cima, nós escolhemos lutar com os de
baixo! Nossa participação é nas associações
de bairro, nos sindicatos, nas escolas e
universidades, nos assentamentos, nos
territórios indígenas e terras quilombolas, nas
greves, paralisações e piquetes, nas ruas. Não
aceitamos passivamente a conciliação de
classes e não nos pautamos pela disputa

eleitoral, pois sabemos que deve haver
coerência entre os ﬁns que queremos
atingir e os meios para chegar lá.
Na construção de um povo forte lutamos no diaa-dia por meio da Democracia Direta nas
assembleias, buscando através da ação direta do
povo organizado – manifestações, ocupações,
bloqueios e etc. – as melhorias que
necessitamos. Pelo respeito aos povos indígenas
e quilombolas e pela preservação e valorização
da cultura dos povos tradicionais! Contra as
privatizações, terceirizações e a precarização das
relações de trabalho! Pela função social do solo
urbano e a desapropriação de propriedades,
latifúndios e terras improdutivas para atender às
necessidades dos sem terra e sem teto!

Nossas necessidades não cabem
em suas urnas!
Construir o Poder Popular!
Façamos nós por nossas
próprias mãos!

Poder Judiciário, Prisão e Encarceramento
em Massa
O Estado, grande instrumento de dominação da classe
dominante é, e sempre será, inimigo das pessoas oprimidas.
Atualmente, um de seus poderes, o Judiciário, tem tido grande
destaque no Brasil e sido visto por muitos como “salvador”.
Analisando brevemente as duras consequências da atuação
seletiva e cruel de tal (in)Justiça no âmbito do Direito
Penal, envolvendo fortemente o papel das polícias,
pretendemos dar destaque para pontos fundamentais que
demonstram a necessidade de se romper radicalmente com a
atual lógica de dominação.

O Poder Judiciário em destaque
Seja no jornal da noite, correntes do whatsapp
ou em conversas no bairro, o Judiciário está
em alta. Juízes e ministros passaram a ser
conhecidos nacionalmente, ocupando notícias
e interferindo abertamente em decisões “que
não seriam deles”. Esse protagonismo, muito
por conta de operações como a Lava Jato,
deixa claro que os interesses desse setor da
classe dominante não são neutros e vão no
sentido de defender os privilégios dos
poderosos (como eles mesmo o são),
atuando com seletividade escancarada,
defendendo os grupos políticos de sua
preferência e representando interesses
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imperialistas.
Para o povo pobre e negro, no campo e nas
periferias, isso não é nenhuma novidade: o
“Estado de Exceção” é a regra para a
maioria da população. Os programas de
televisão que mantém sua audiência às custas
das desgraças e do extermínio de nosso povo
são exemplos disso, naturalizando os
assassinatos e o encarceramento em massa.

Encarceramento em massa
O Brasil possui a terceira maior população
prisional do mundo, com mais de 726 mil
pessoas presas. Do total de presos e presas,
cerca de 40% ainda não foram julgadas e

condenadas – ou seja, quase 300 mil pessoas
estão presas sem julgamento, o que
demonstra o descaso com esta população. São
muitos os casos de pessoas inocentadas após
terem passado meses,e até anos, encarceradas.
As superlotadas prisões brasileiras são
masmorras onde doenças como sarna e
tuberculose são comuns.
Nos presídios brasileiros, 64% das
pessoas são negras e quase 100% não
tiveram acesso ao Ensino Superior, de
acordo com o Infopen. Isto se deve ao fato de
que as polícias, os jornais e a (in)Justiça
selecionam e desprezam estas pessoas,
baseados em inúmeros preconceitos.

Alguns casos tornam-se emblemáticos, como é
o de Rafael Braga, que foi preso por portar
um desinfetante Pinho Sol durante as
manifestações de Junho de 2013. Mais
recentemente, houve o caso da jovem Babiy
Querino, dançarina negra que foi presa por
acusação de roubo, mesmo estando em outra
cidade, a trabalho, no dia da ocorrência. Casos
recentes que escancaram o caráter racista da
persecução penal.

pátio, alimentação, visita, não temos nada.
Desumano, superlotado. Colchão molhado,
úmido, pessoas com bronquite, pneumonia. É
um clamor para a sociedade que esqueceu que
estamos jogados, sem ninguém por nós.
Esperamos transferências para o sistema
penitenciário, a Colônia (regime semiaberto),
tornozeleira. A gente fez errado, sabe disso,
tem que pagar, mas a lei diz que do melhor
jeito, com luz, água, cama, pátio. Estamos no
curral, calabouço, num amontoado de carne,
nas trevas (...)”.

Paraná

Prisão não é a solução!

No Paraná, um terço dos prisioneiros (cerca de
15 mil pessoas) encontram-se na espera de um
julgamento. A situação das carceragens não
assegura condições básicas de saúde, sendo
um ataque do Estado direcionado ao povo
pobre e negro.
A carceragem da delegacia de Piraquara,
município da Grande Curitiba, foi considerada
recentemente como um dos espaços mais
desumanos já visitados por integrantes da
Pastoral Carcerária. Em um vídeo, um dos
prisioneiros destaca que:

É importante que todas e todos que lutam por
uma sociedade mais justa, livre e igualitária se
coloquem lado a lado na luta contra o
encarceramento em massa, o genocídio do
povo negro e a seletividade penal.

Casos emblemáticos

“Ato desumano, tem água escorrendo, não tem

A prisão é uma maneira de impor
sofrimento, intencionalmente, com o objetivo
de degradar outro ser humano. A pena de
prisão reduz aquele ou aquela em
escravo, sujeito à dominação de outrem. A
prisão do século XXI é o navio negreiro do
século XVIII. Toda a herança da escravização
que a América Latina carrega faz com que

determinados sujeitos (negros e pobres) sejam
os alvos prioritários.
Uma sociedade justa e igualitária se constrói na
luta por educação, saúde, condições de
trabalho, moradia e vida digna para as pessoas
oprimidas. Certamente, em qualquer sociedade,
existirão conﬂitos e, eventualmente, será
necessário deﬁnir sanções para quem violar
acordos coletivos. Entretanto, institucionalizar
uma sanção que degrada e escraviza não servirá
para recuperar ou educar quem cometeu uma
infração. É dever dos movimentos sociais e
organizações populares construírem
outros modelos sancionatórios e isto é um
processo lento, de décadas, mas deve se
desenvolver desde já.
Enquanto a prisão existir – quanto mais nesse
modelo desumano ao máximo, a luta por
condições dignas de vida para as pessoas
encarceradas, contra a estigmatização de
quem passou por este sistema, contra as
absurdas prisões do povo negro e pobre,
são algumas pautas fundamentais para os
movimentos sociais, famílias de
encarcerados, organizações políticas e para
qualquer um que deseja um mundo mais justo.

Da Resistência à Esperança:
A Revolução Social no Curdistão
Eu escutei o coração da terra,
Falou-me do amor dele pela chuva.
Eu escutei o coração da água,
Falou-me do amor dele pela fonte.
Eu escutei o coração da árvore,
Falou-me do amor dele pelas
folhas.
Depois eu escutei o coração do
amor,
Falou-me da liberdade.
- Şêrko Bêkes, poeta curda
Foram décadas de luta desde a organização do
Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK),
em 1976, rumo à autogestão, autonomia dos
territórios curdos e liberdade cultural. A
Revolução Curda é um exemplo de que a luta
auto-organizada demora a criar raízes, mas
seu caminho, contra as opressões estruturais
da sociedade, certamente é a trilha para a
emancipação.
No Ocidente não se imaginava que a
Primavera Árabe de 2010 traria condições para
germinar o processo revolucionário do povo

curdo no Oriente Médio. Este, por sua vez, já
estava sendo semeado há anos, na luta dos
curdos contra o Fascismo e o regime do Estado
Turco.
O povo curdo é a maior população sem Estado
do mundo e estão espalhado sem regiões da
Síria, Irã, Turquia e Iraque. Estas regiões são
subdivididas em quatro partes: Rojava
(Curdistão Sírio, no Oeste), Rojhilat
(Curdistão Iraniano, no Leste), Bakur
(Curdistão Turco, no Norte) e Basur (Curdistão
Iraquiano, no Sul). A forte relação cultural e sua
história de séculos de resistência une a
população destes territórios, apesar das
distintas religiões praticadas e línguas faladas.

Rojava: Governo Sem Estado
Rojava, é a região onde a revolução social teve

início e consolidação. São cerca de 2,5 milhões
de pessoas lá vivendo e fazendo parte deste
processo histórico. Região autônoma desde
2012 tem sua organização social baseada no
Confederalismo Demo-crático: um sistema
democrático do povo sem o Estado.

Organização Política
Em Rojava, assim como em outras regiões do
Curdistão,o processo de organização política se
dá por meio das seculares assembleias
familiares e tribais. Atualmente, são feitos os
Conselhos de Bairro, com participação de 30 a
150 famílias, em que todos os moradores têm
direito a fala e voto. Posteriormente são feitos
os Conselhos de Distrito/Vilarejo, que reúnem
de 5 a 17 Conselhos de Bairro.
Assim que as instâncias começam a reunir
t a n t a s p e s s o a s q u e i nv i a b i l i z a m s u a
organização logística, são escolhidos um
homem e uma mulher para transmitir suas
posições em instâncias superiores. Nestes
conselhos superiores respeita-se a
equidade de etnias e religiões e, como o poder
é descentralizado, cada local tem autonomia
para deﬁnir uma série de coisas de seu
3

cotidiano. É assim que milhares de pessoas
estão construindo um novo mundo no meio do
Oriente Médio.

Economia
O planejamento econômico na Revolução de
Rojava é nomeado Economia Popular. Ele se
baseia em três conceitos: bens comuns,
propriedade por uso e empresas administradas
pelos trabalhadores.
A propriedade privada tradicional foi abolida em
2012 e desde então o que existe é a
propriedade por uso, ou seja, é garantida
enquanto se usa, mas não pode ser vendida.

A história do movimento das mulheres curdas não
nasceu na guerra da Síria e não se reduz à atuação
em Rojava. São décadas de organização e luta de
autodefesa das mulheres contra as violências do
patriarcado.
Em Rojava, as mulheres se destacam no processo
revolucionário, não só por sua eﬁciência nas
táticas de guerra, mas por um planejamento
estratégico que mira o estabelecimento do
Confederalismo Democrático. Apenas as mulheres
poderão conduzir a construção de uma sociedade
que vá contra a masculinidade hegemônica.

ideológica do PKK. É por isso que os espaços de
decisão são compostos por metade de mulheres
e existe um grupo especíﬁco de autodefesa
feminina na guerra (YPJ), por exemplo.
“Um povo não pode ser livre se as
mulheres não forem livres”.

Liberdade para Abdullah Öcalan!
O povo curdo tem hoje uma de suas principais
referências mantido em cárcere na Turquia: o
militante Abdullah Öcalan está em isolamento
total há anos.

A libertação das mulheres é a principal bandeira

Os bens comuns são as terras, águas, parques,
infraestrutura, etc. e são geridos pelos
Conselhos. As empresas e meios de produção
também são controlados pelos trabalhadores,
através dos Conselhos de Trabalhadores. A
produção, por sua vez, é articulada em conjunto
com a estrutura política.
Sua organização é autônoma e federalista, de
modo que não há uma estrutura centralizadora
como o Estado; o povo se estrutura por meio da
autogestão – comunas e unidades populares
articuladas de baixo para cima.

Luta das Mulheres

Öcalan contribuiu para tornar o Confederalismo
Democrático o método de transformação social
exercido pelo PKK, tendo a ecologia e o
feminismo como pilares de sustentação.
Sua prisão é perseguição política do aparelho
repressor do Estado.

Liberdade a Öcalan!
Liberdade aos presos
políticos do Curdistão!
Terra e liberdade ao povo
curdo!

Notas Libertárias
Com assembleias e atividades regulares desde 2016, A Outra
Campanha – Curitiba/PR é uma construção coletiva de
organizações, movimentos sociais, coletivos e indivíduos que visa
construir uma outra forma de fazer política para além das eleições,
desde abaixo e à esquerda, inspirada pela iniciativa do Exército
Zapatista pela Libertação Nacional (EZLN), La OtraCampaña.
Estão acontecendo várias assembleias e atividades d'AOC em
2018, acompanhe em: facebook.com/aocparana.

Círculo de Estudos
Libertários
(CEL)
O Coletivo Anarquista Luta de
Classe (CALC) continua
promovendo o Círculo de Estudos
Libertários (CEL) na cidade de
Curitiba. Todas as últimas terçasfeiras do mês, no Prédio Histórico –
Santos Andrade, sala 205 da
Psicologia UFPR

Durante este ano de 2018, o Coletivo Anarquista Luta de Classe
(CALC) promoverá o evento Como Votam os Anarquistas? no
estado do Paraná. Faremos eventos em Londrina,Matinhos,
Curitiba e, possivelmente, em outros lugares!

Saudações a Resistência
Popular Sindical - PR
Após quase uma década de venda de livros anarquistas, o
Coletivo Anarquista Luta de Classe lança a Livraria Alberto
“Pocho” Mechoso, em homenagem a um grande militante
anarquista uruguaio e com objetivo de propagandear
ainda mais o anarquismo organizado por todo o Paraná.
anarquismopr.org/livrariapocho

Em 2 de dezembro de 2017, foi oﬁcialmente lançada a Resistência
Popular Sindical no Paraná. Trata-se de um agrupamento de
tendências que visa organizar trabalhadoras e trabalhadores com
base nos princípios de autogestão, federalismo e ação direta,
atuando diretamente nas lutas sindicais em nossa região.
Vida longa a Resistência Popular Sindical - PR

